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No dia 13 de março, as turmas n.º3 e 5, da EB1 n.º2 de Faralhão contaram novamente com a 
presença da Técnica do ICE ( Instituto das Comunidades Educativas), a fim de dar continuidade 
ao projeto “ Na Terra dos Direitos”.

Nesta sessão foram debatidos os “ Direitos à Proteção”.

Mais uma vez, o 
interesse e colaboração 
dos alunos foram 
notáveis.

N a  T e r r a  d o s  d i r e i T o s

27
de  29 de Março a 5 de Abril 

EB1 Nº2 dE Faralhão



Nos dias 14 e 15 de março as turmas da EB1 nº2 de Faralhão visitaram a exposição “A Floresta, 
muito mais do que madeira”, oferecida pela Fundação La Caixa e em parceria com a Câmara 
Municipal de Setúbal. 

Aqui aprendemos e relembrámos muitos aspectos relativos à importância da floresta, ao que 
esta nos dá e o que podemos e devemos fazer para a preservar. 

 É uma exposição muito interessante e que vale a pena visitar!

a FloresTa, muiTo mais do que madeira
EB1 Nº2 dE Faralhão



Natália Silva
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EB1/JI	na	Maratona	da	Leitura	
 

Celebrando a pessoa e a obra de Sophia de Mello Breyner 
Andressen, que tão bem escreve para miúdos como para 
graúdos, aceitámos o convite para homenageá-la e lá 
começámos, com afinco e muita garra….Escolhemos, 
imprimimos, ensaiámos as leituras (em dueto, em grupo, 
individuais, lidas, memorizadas…) e pronto, estávamos todos 
preparados…ou não!!! 

 

 

 

 

 

 

Ensaio geral e final na manhã da apresentação, 
percurso a pé para espantar os endiabrados nervos, 

conversa descontraída durante o mesmo, com piadas à mistura…Prontos para o “confronto” final: com 
os outros mas, principalmente, com eles próprios, chegámos ao cenário e PRONTO, já não dava para 
fugir!!! 

Ainda bem que não o fizemos, porque o resultado foi simplesmente 
BRILHANTE! Parabéns a todos os “pequenos” génios que, esperamos 
nós, tenham entendido que não havia nem razão, nem espaço para o 
medo. Todos viajámos sem do lugar sair (ou quase), conhecendo mares, 
ondas, crianças, sentimentos e emoções! Para todos os que nos 
permitiram esta viagem, segue o nosso OBRIGADO, do tamanho do mar 
de Sophia de Mello Breyner!!! 
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EB1 Nº7

Ja r d i N e i r o  p o r  u m  d i a 
Mexer na terra

Aprender a plantar

Flores, ervas aromáticas e até uma árvore!!!!!

Um JACANRANDÁ !!!!!!!

Hoje fomos jardineiros por um Dia !!!!!!

Esta atividade foi realizada para dizer Bom Dia PRIMAVERA !!!!

Contámos com a ajuda de jardineiros e de uma engenheira da C.M.S.

Após esta atividade ao ar livre, onde vão desabrochar lindas flores de várias cores, 
plantadas por nós, assistimos a um pequeno PowerPoint sobre os ecossistemas.

Foi uma manhã muito lúdica e pedagógica.

“ Ser JARDINEIRO foi tão bom e fixe !!! ”

“ Mexer na terra é tão agradável !!! “

“ Vou cuidar bem de ti …..”

Foram as frases mais significativas, ditas pelos nossos alunos
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Newsletter EB1/JI nº5, Setúbal 

Articulação Horizontal do Pré- escolar  - Tumas 61, 62 e 64 -  março 2019 

 

Dia 19 de março - Teatro UM DÓ Li TÁ  

Assistimos a uma bela dramatização da História: “A Lagartinha muito Comilona” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magia do Teatro   

chegou e veio conquistar 

A Lagartinha em Borboleta 

Ela veio transformar! 

 

Atividade desenvolvida pelas Professoras da Biblioteca Escolar 

Dia 25 de março 
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A Alexandra e a Adelaide 

vieram à Escolinha contar 

uma linda História 

da Menina do Mar! 

 

 

 

 



dEsporto Escolar

F u Ts a l i N Fa N T i l B  F e m i N i N o
Decorreu na EB Aranguês a última jornada de Futsal Inf. B Feminino do Desporto Escolar 

da Península de Setúbal.

A equipa de Futsal Inf. B Feminino do AEOS tem tido um ano letivo atribulado devido a 
doença da professora responsável, razão pela qual o AEOS teve uma Falta de Comparência 
em fevereiro.

Graças ao esforço coletivo de vários intervenientes (professores Rute Dias e Pedro 
Fernandes, assistentes operacionais Matilde e Vânia e as alunas

5.ºB - Catarina Lisboa, Fabiana Felicidade

5.ºD - Lara Lota

5.ºE - Beatriz Pereira, Eliany Costa

6.ºA - Cláudia Furtado

6.ºB - Matilde Sousa, Susana Antunes

6.ºD - Luana Maia

6.ºE - Ariana Carvalho, Daniela Sofia, Débora Almeida, Lara Gomes, Margarida Rito, Rute 
Bandarra

6.ºF - Beatriz Palício, Inês Arneiro

6.ºH - Bruna Ribeiro)



O Coordenador do D.E. -  Emanuel Ribeiro

foi possível o AEOS estar representado 
nesta última jornada com uma equipa, 
um professor e claque de apoio.

Mais importante do que os resultados 
alcançados (uma vitória e uma derrota), 
foi a BOA ATITUDE de todos os 
intervenientes para que o AEOS não 
fosse prejudicado com nova Falta de 
Comparência.

PARABÉNS a todos !

dEsporto Escolar

B m X N o  a eos
A União Velocipédica Portuguesa/Federação Portuguesa de Ciclismo (U.V.P./F.P.C.), a 

Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal (A.C.D.S.) e os estudantes do Curso Profissional 
Técnico de Desporto do AEOS (C.P.T.D. AEOS) uniram esforços para permitir a prática de BMX 
nas aulas de Educação Física na Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago.



Além do objectivo de motivar os 
jovens para a prática de desporto, no 
caso concreto, BMX, alguns alunos 
estão também a ter oportunidade 
de aprender a andar de bicicleta. Em 
simultâneo, os estudantes do C.P.T.D. 
AEOS têm a oportunidade de colocar 
em prática conteúdos do seu curso.

Recorrendo a estratégias pedagógicas 
adaptadas às capacidades dos alunos, são 
realizados vários exercícios lúdicos e/ou 
competitivos.

Com base nas reações de todos os 
intervenientes, esta atividade poderá vir a 
aumentar a periodicidade e quantidade de 
turmas abrangidas.

Durante 4 semanas, alunos de turmas dos 
2.º e 3.º Ciclos estão a ter a oportunidade 
de praticar BMX graças à cedência de 
material por parte da U.V.P./F.P.C. e A.C.D.S, 
orientados pelos estudantes do C.P.T.D. 
AEOS.





Educação moral rEligiosa católica

VisiTa de esTudo a FáTima e à serra da esT r e l a
Mais uma “saída de campo” da disciplina de EMRC com os alunos do 8.º e 9.º anos que 

se deslocaram à Serra da Estrela e ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, nos dias 12 e 
13 de março. 

Dois dias de muitos quilómetros 

andados...de muitas atividades...

de muitas novidades...de muitos 

conhecimentos e de muitos 

reconhecimentos.
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Excelente comportamento 

dos nossos alunos merecendo 

rasgados elogios do senhor 

Reitor da Escola Apostólica de 

Gouveia. 

Excelente desempenho de 

todos os envolvidos.

E a terminar, um agradecimento 

especial aos professores que 

acompanharam esta atividade 

permitindo a sua realização, Carlos 

Martins, Elma Afonso, Patrícia 

Carrega  e Manuela Venâncio.

professor de EMRC -  Emanuel  Santos
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projEto dE Ed. para a saúdE E o curso dE  artEs E EspEtáculo

professor de EMRC -  Emanuel  Santos

Conversas Controversas 
 

Consentimento - Violência sexual e de género 

   ‘Sui Género’ - Igualdade e Diversidade de género 

 
      Durante a manhã do dia no dia 25 de março, houve muita Conversa Controversa no 
auditório da escola, entre os alunos das turmas do ensino secundário e CEF e Isabel 
Freire, educadora para diversidade sexual e de género, investigadora da história da 
sexualidade, autora e jornalista.  
 

Porquê, para quê, e como? 
 

     Porque os alunos do 10º ano do curso de Teatro manifestaram, à sua coordenadora, 
a necessidade de saber mais sobre os temas, para poderem desenvolver as cenas do 
Teatro-Debate que estão a criar. O como, resultou da articulação destes com a 
coordenadora do projeto PES que organizou as sessões alargadas a todos os alunos do 
secundário, no âmbito de uma das temáticas do Referencial de Educação para a Saúde 
- Afetos e Educação para a Sexualidade. 
      Os temas da sexualidade e questões de género são controversos, ainda hoje, daí a 
pertinência da atividade e da dinâmica implementada pela convidada que, mantendo 
diálogos abertos e esclarecedores sobre estas temáticas, com base em questões 
intercalados com vídeos, músicas e até dramatizações efetuadas pelos alunos, 
pretendeu sensibilizar, incentivar à discussão e à reflexão dos alunos sobre: 

 direitos sexuais;  
 limites na interação afetiva e sexual;  
 identificação de formas de violência sexual, física e psicológica nas relações 

entre jovens;  
 expressões de consentimento; diversidade (e igualdade) de género;  
 a lei da autodeterminação de género em Portugal; 
 o respeito e integração das pessoas trans no contexto escolar  
 … 
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É consensual que a educação deve promover a 
igualdade de género e que o contexto escolar é um 
espaço privilegiado para intervir, de modo a que 
os/as alunos/as aprendam atitudes e adquiram 
sistemas de valores que lhes permitam exercer a 
sua cidadania numa sociedade mais igualitária 
(Díez Gutiérrez, 2004). 

 

 

 

 

As coordenadoras do PES e do Curso de Artes e Espetáculo  
Rita Damas e Ana Estevens 
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grupo dE ciêNcias Naturais , 2º ciclo

V i s i Ta d e  esT u d o  ao  d i N o pa r q u e 

As turmas de 5ºanos 

embarcaram numa viagem no 

tempo com mais de 300 milhões 

de anos, passando assim pelos 

períodos do Paleozóico e do 

Triásico, Jurássico e Cretácico, 

neste ano com a novidade dos 

Monstros Marinhos.

Para além desta entrada no tempo, os alunos ainda 

realizaram as escavações nos fosseis e tiveram uma 

visita guiada ao laboratório.
Professoras do grupo 230



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural

Educação EspEcial 

i i i  e N c o N T r o  d e  e d u ca ç ã o  es p ec i a l

O Departamento de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Ordem de Sant’Iago, 
Setúbal, promoveu no dia 20 de março de 2019 o III Encontro de Educação Especial.

O Encontro teve como tema “A Escola Somos Todos Nós” e contou com uma Ação de 
Formação de Curta Duração dinamizada pelo Professor Doutor Jorge Serrano intitulada 
“Decreto-Lei 54/2018: medidas, recursos e estratégias para uma Pedagogia Inclusiva”, 
acreditada pelo Centro de Formação Ordem de Sant’Iago.

Neste III Encontro de Educação Especial contámos ainda com a presença do Sr. Secretário 
de Estado da Educação, Dr. João Costa, da representante da DGESTE, Drª Manuela Câmara, 
da representante da Autarquia, Professora Adelaide Fernandes, do Diretor do Centro de 
Formação Ordem de Sant’Iago, Professor António Canhão, assim como o próprio Diretor do 
Agrupamento Ordem de Sant’Iago, Professor Pedro Florêncio.



Natália Silva
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O Departamento de Educação Especial agradece a presença do Professor Doutor Jorge 
Serrano e presta um especial agradecimento à turma do 6ºE e aos alunos do 1º ano da 
Licenciatura em Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa (IPS – ESE) e 
respetiva professora, Professora Maria José Freire, coordenadora do curso de Licenciatura 
em Tradução e Língua Gestual Portuguesa da Escola Superior de Educação de Setúbal.

O Departamento não podia deixar de agradecer também à Animadora Sociocultural 
Natália Dias e Jorge Lima pelo apoio técnico prestado e às Professoras Elsa Mobilha, Amélia 
Almeida, e Ana Luísa Fonseca.



aNimação sociocultural

a p r e N d e r  c o m  as  e X p r ess õ es 
No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP 

(Ação: Geração Sucesso), desenvolveram-se diversas atividades na escola sede e escolas 
pertencentes, nomeadamente EB1/JI de Setúbal.

 Aprender com as Expressões 

 Diversas estratégias possíveis baseadas nas Expressões Artísticas para motivar!

Expressões integradas: Musical e Plástica.  Uma forma harmoniosa e criativa.





aNimação sociocultural

c o m  o  m ú s i c o  p e d r o  l a m e l a
Na sala de aula... com o Músico Pedro Lamela, em caráter profissional, exerce funções 

no campo da música, como a de tocar Guitarra, bateria, Baixo, etc.

Em tempos, já fez parte de uma Banda de Heavy Metal de Almada intitulada: “ Mortal 
Garbage”, 





Esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no 
modo “flip book” em:  https://issuu.com/aeosantiago/docs 

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores 
também pode ser consultados em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


